Ljubljana, 18.7.2013
Dragi soustvarjalci slovenskega prostora!

Ponosno sporočamo, da je InCo gibanje v mednarodnem prostoru, na 57. mednarodni
konferenci o sistemski znanosti (The 57th World Conference of the International Society
for the Systems Sciences) v Vietnamu, uradno predstavilo svojo knjigo z naslovom »The
Magic of Contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond,
manifested by the power of InCo movement«.
Knjiga predstavlja povzetek vseh pristopov in orodij, razvitih v času delovanja InCo
gibanja, znanj in modrosti, pridobljenih na podlagi aktivnega dela na terenu, delavnic,
fokusnih skupin, konferenc ter odprtega dialoga z vsemi akterji InCo inovacijskega
ekosistema. Knjiga je sestavljena iz štirih poglavij, pri čemer vsako izmed poglavij
predstavlja posamezno razvojno obdobje in s tem povezane rezultate InCo gibanja. Na
primeru InCo gibanja je v publikaciji prikazana moč povezovanja za doseganje skupnih
ciljev, v dobro posameznikov in družbe. Citati in mnenja slovenskih in tujih
gospodarstvenikov, specialistov in akademikov, ki govorijo o pomenu in uspehih InCo
gibanja, samo potrjujejo, da InCo gibanje uspešno uresničuje svoje poslanstvo.
Številni pozitivni odzivi iz tujine potrjujejo, da imajo izkušnje InCo gibanja težo in
vrednost tudi za širšo globalno skupnost. Zaradi omenjenega smo se odločili za
mednarodno predstavitev knjige, s katero želimo pokazati spoznanja slovenskega
prostora. Le-ta pomembno prispevajo k razumevanju obnašanja sodobnih organizacij,
temelječih na sistemskih pristopih, participaciji, medstrukturnem sodelovanju in
celostnem osebnostnem razvoju.
Prestavitev knjige v Vietnamu in na Tajskem ter kasneje v Braziliji in Litvi pa predstavlja
nove priložnosti, da izkušnje in vizijo InCo gibanja ter s tem delno slovenskega prostora
povežemo z novimi okolji in jim damo dodatna krila.
»Delo Violete Bulc, njenih sodelavcev in kolegov v obsežni mreži ljudi in ustanov,
povezanih z InCo gibanjem, je del procesa novo porajajoče se globalno med seboj
povezane in zavestno drug od drugega odvisne civilizacije. Še več, ni samo del tega
procesa, ampak je treba v njem videti ključni sistemski vzvod in točko, ki ga žene. Štiri
poglavja, ki jih zaobjema knjiga The Magic of Contribution ne pomenijo samo pričevanja
o ustvarjalni moči nove – sistematične, holistične, integralne in soodvisne – zavesti,
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temveč tudi vzpodbudo za njeno nadaljnjo evolucijo. Vznemirjen sem, ko vidim, da je
knjiga objavljena in končno dostopna tako za širšo javnost, kakor za uporabo. Gre za
vrsto ponudbe, ki zaradi učinkov valovanja (ang. ripple efect) lahko v resnici spreminja
svet,« je o pomenu knjige The Magic of Contribution ter izkušnjah InCo gibanja dejal dr.
Alexander Laszlo, ustanovitelj in predsednik mednarodne organizacije Sytony Quest in
predsednik Mednarodne zveze za sistemske znanosti (ISSS).
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